
D’ Ouwe Brandweer ,
de kazerne voor iedereen!

Al sinds 1994 weet men ons te vinden, logisch ook, we 

zitten op een geweldige locatie. Midden in het centrum 

van Groningen, tegenover de Pathé bioscoop en op 

steenworpafstand van zowel het (uitgaans)centrum als 

het centraal station.

Door onze locatie & onze sfeervol ingerichte 

kazerne met groot terras zijn we de 

favoriete plek van Groningen voor een 

lekker diner, een goede borrel en meer. We 

bieden voor ieder wat wils. Of je nou op zoek 

bent naar een locatie om met je vriend of 

vriendin te eten of zoekt naar een plek om met 

het hele bedrijf een geweldige avond te hebben. 

D’ Ouwe Brandweer helpt je graag uit de brand!

ouwebrandweer.nl

Zin in een geheel verzorgd avondje uit? 

Dat regelen wij voor je! 

We hebben een 3 gangen keuze menu voor 32,50 en een 3 gangen 

proeverij menu voor 37,50 per persoon. Deze prijs is INCLUSIEF 

een Pathé filmvoucher! Uit eten gaan in combinatie met een 

filmpje pakken was nog nooit zo leuk en voordelig!

Kijk op onze website voor alle 

informatie of vraag er naar bij

ons blusteam!

PATHÉ FILMDINER

SINDS 1994



DE BASIS

NOOTJES IN DE MIX    |    3,85

DROGE WORST MET GRONINGER MOSTERD    |    4,85

OUDE KAAS MET GRONINGER MOSTERD    |    4,85

GEMARINEERDE OLIJVEN    |    4,50

WORST – KAAS SCENARIO MET GRONINGER MOSTERD    |     7,50 
Van beiden wat, voor als je niet kunt kiezen.

BRANDWEER PLATEAU    |    10,50

Een combinatie van bovenstaande hapjes, samengevoegd op een plank.  

Voor wanneer je zin hebt in iets snels en simpels voor bij de borrel!

UIT DE VLAMMENDE OLIE

AMBACHTELIJKE BITTERBALLEN MET GRONINGER MOSTERD 

(8 / 12 STUKS)    |    8,50 / 11,50

HEERLIJKE VEGAN BITTERBALLEN MET DIP (8/12 STUKS)    |    8,50 / 11,50

VLAMMETJES MET CHILISAUS (8 STUKS)    |    9,50

CALAMARIS MET AIOLI (8 STUKS)    |    6,75 

UIENRINGEN MET CHILISAUS (8 STUKS)    |    6,25

KAAS STICKS MET CHILISAUS (8 STUKS)    |    8,50

BITTERGARNITUUR “D’ OUWE BRANDWEER”    |    15,50

Onweerstaanbare klassieke borrelmix van bovenstaande!

BREEKBROOD MET HUISGEMAAKTE SMEERSELS    |    7,50

Geserveerd met huisgemaakte kruidenboter en smeersels 

RIBS EN DIPS    |    9,75

Om te kluiven ribbetjes met pittige tomatensaus en aioli

  NACHOS “BRANDWEER”     |    8,50

Onze beroemde nachos uit de oven met lente-ui, kaas,  

tomatensalsa en sour cream

NACHOS “PULLED CHICKEN”    |    9,50

Onze beroemde nachos maar dan net wat luxer,  

voor de vleesliefhebber.

WARME GEITENKAAS    |    9,00

Uit de oven, met honing, tijm en amandelschaafsel.  

Geserveerd met brood

BRANDWEER BORRELPLANK    |    21,50

Voor grote gezelschappen, of een hongerig stel!  

Van alles wat, warm en koud!

BORRELSPECIALS

Deze gerechten zijn vegan of kunnen vegan geserveerd worden

Eetcafé d’ Ouwe Brandweer werkt met allergenen, heeft u een 
allergie of intolerantie meld u dit dan bij de bediening.


